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Inleiding 

 
Beste ouders/verzorgers/hulpverleners, 

Voor u ligt het ouderinformatieboekje over het reken-wiskundeonderwijs op onze 
school. Doel van dit boekje is ervoor te zorgen dat u meer inzicht krijgt in wat we 
doen op het gebied van rekenen en hoe we het doen. U zult zien dat 

(voorbereidend) rekenen al begint in de kleutergroepen, onder andere met 
behulp van de methode Kleuterplein. Ook heeft u wellicht al gemerkt dat de 

manier waarop u heeft leren rekenen, soms verschilt van de huidige aanpak. 
Waarom dit zo is en hoe het nu dan is, wordt u hopelijk duidelijk bij het lezen 
van dit boekje. Zo is het voor u makkelijker om uw kind thuis goed te begeleiden 

bij het maken van reken(huis)werk. 
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1. Kleuterplein 
 

 

Kleuterplein is een geïntegreerde methode die we bij de kleuters gebruiken. Dit 

houdt in dat er meerdere vakgebieden in voorkomen; taal-lezen, rekenen, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie / burgerschap, 
bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend 

schrijven en Engels. Het heeft 16 thema’s gericht op de seizoenen en op het 
ontdekken van de wereld. Kleuterplein kent naast deze activiteiten ook de 

zogeheten 5-minutenspelletjes voor taal en rekenen.  
Bij het rekenonderwijs komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod: 
- Tellen en rekenen 

- Meten en wegen 
- Ruimte en vormen 

- Tijd  
 
Kleuters blijven kleuters. Zij willen spelen en dingen ontdekken. Daarom biedt 

Kleuterplein veel thematische activiteiten in hoeken met wisselende materialen. 
Door deze rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun 

omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei. 
Wilt u meer informatie over deze methode, dan kunt u dit vinden in het 
Rekenhandboek in de lerarenkamer. 

 
Naast de thema’s van Kleuterplein worden er meerdere thema’s wisselend 

aangeboden. Ook binnen deze thema’s is er voldoende aandacht voor de 
bovengenoemde ontwikkelingsgebieden. 

 
Het rekenonderwijs in de kleutergroep kent verschillende werkvormen. Zo wordt 
er meerdere keren per week in een grote en/of kleine kring een rekenactiviteit 

aangeboden. Bij het spelen en werken komen de kinderen in aanraking met 
rekenen middels het spelen in de hoeken en de rekenwerkjes uit de kast. Hier 

kunnen de kinderen zelf voor kiezen en eens per week wordt er een gericht 
werkje door de leerkracht gekozen.  
Niet alleen tijdens deze activiteiten komt de kleuter in aanraking met het 

rekenonderwijs. Ook gaandeweg de dag is het kind voortdurend bezig met 
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rekenen. Daarbij valt te denken aan het plaatsen van de stoel in de kring of aan 

tafel, positie innemen. Het twee aan twee in de rij gaan staan en het vieren van 
verjaardagen. Rekenen in de kleutergroepen gebeurt overal en altijd. Ervaren, 

doen en daarover praten is de hoofdzaak. 
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2. Leerlijnen rekenen Wereld in getallen 

 

 
 
Op de KBS Helder Camara maken we gebruik van de rekenmethode Wereld in 
getallen. De methode biedt een leerlijn voor het vakgebied rekenen. Een leerlijn 

geeft aan hoe de leerlingen vanuit een bepaald beginniveau de einddoelen 
moeten bereiken. Simpel gezegd: hoe en wat de leerling leert. Rekenen-

wiskundeonderwijs omvat vijf domeinen: getalbegrip, basisvaardigheden, meten, 
meetkunde/ruimtelijke oriëntatie en verhoudingen/procenten/breuken. De 
uitgewerkte leerlijnen van de methode kunt u inzien in het Rekenhandboek wat 

op school in de lerarenkamer ligt. Ook kunt u voor een duidelijk overzicht per 
leerjaar kijken op: 

http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-in-
getallen/Leerlijnenoverzicht/Leerlijnen.htm 
 

Belangrijk om te vermelden is dat we binnen ons rekenonderwijs veel aandacht 
besteden aan het rekeninzicht. We werken dan ook middels het zogenoemde 

‘handelingsmodel’. Kort gezegd houdt dit in dat we bij de introductie van nieuwe 
sommen starten met het gebruiken van materiaal om een logische context te 
creëren. Het begrip van wat je aan het doen bent, helpt uiteindelijk bij het 

automatiseren van de sommen. Daarna werken we in deze methode met plaatjes 
en foto’s van reële situaties. Daarna volgt het werken met schema’s zoals 

getallenlijnen en verhoudingstabellen en tot slot zou de leerling dan ‘de kale som’ 
moeten kunnen uitrekenen. Dus: 

1. Concreet materiaal 

2. Foto’s / plaatjes 
3. Schema’s 

4. De kale som 
Indien een leerling uitvalt op een van de rekendomeinen, kijken we op welk 
bovenstaand handelingsniveau het hulp nodig heeft. We pakken dan de leerlijn 

erbij en starten vanaf het punt waar het kind de sommen nog wel beheerst. Het 
droog instampen van de rekenstof heeft geen zin indien het begrip er niet is. Dit 

is een verandering ten opzichte van het rekenonderwijs een aantal jaren 
geleden.  
 

Het is belangrijk dat de kinderen vooraf schatten wat het antwoord ongeveer 
gaat zijn zodat ze hier steun aan hebben bij het controleren van het antwoord. 
Het ‘ongeveer’ rekenen neemt een belangrijke plaats in binnen ons 

rekenonderwijs. Ook in de toetsen en Cito-toetsen komt het ‘ongeveer’-rekenen 
terug. We oefenen dit door ze te leren hoe ze af moeten ronden naar tientallen, 

honderdtallen, duizendtallen enzovoorts. Het is een vorm van handig rekenen.

 

http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-in-getallen/Leerlijnenoverzicht/Leerlijnen.htm
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-in-getallen/Leerlijnenoverzicht/Leerlijnen.htm
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3. De rekendomeinen 

3.1 Getalbegrip 

 

Cijfers en getallen zijn niet hetzelfde. Getallen bestaan uit cijfers. De getallen zijn 
opgebouwd uit de cijfers 0-1-2-3-4-5-6-7-8 en 9. Steeds als je bij de 9 bent, 

krijgt het volgende getal een cijfer meer. We spreken over een tientallig stelsel.  
In grote getallen heeft elk cijfer een andere waarde. De waarde hangt af van de 
plaats die het cijfer heeft in het getal. Dit inzicht en het zicht op hoeveel een 

getal (visueel) is, noemen we getalbegrip. Zonder getalbegrip  wordt rekenen 
uitvoeren van trucjes. Bij kinderen met rekenproblemen is er vaak sprake van 

onvoldoende getalbegrip. 
In de klas geven we bovenstaande getallen weer met bijvoorbeeld vierkante 
plankjes van 10x10 die 100 waard zijn, staafjes die 10 en blokjes die 1 waard 

zijn. 

 

Een andere manier om getalbegrip te ontwikkelen is met behulp van geld: 
honderdjes, tientjes en 1-euromunten. We gebruiken daarnaast het 

positieschema om getallen inzichtelijk te maken.  
 

 

 

 M  Miljoenen 

HD  Honderdduizendtallen 

TD  Tienduizendtallen 

D  Duizendtallen 

H  Honderdtallen 

T  Tientallen 

E  Eenheden 

t  Tiende 

h  Honderdste 

d  Duizendste 

 

 

  

M 

 

HD TD D H T E t h d 
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Je kunt op de vingers van je handen tot 10 tellen. Daarna tot 20 en 100 met 

andere hulpmiddelen, zoals met het rekenrek, kralensnoer of de getallenlijn. De 

kinderen werken veel met de getallenlijn op school en moeten getallen op de 

juiste plaats zetten. Zo krijgen ze het inzicht dat een groter getal verder op de 

getallenlijn komt te staan en dus ‘meer’ is. 

          

0    5    10 
 

 
Om te kunnen hoofdrekenen, moet je alle getallen onder de 20 automatisch 

kunnen splitsen. Hoe hoger het getal, op hoe meer manieren je het kunt splitsen. 
Om alle sommen tot 100 in je hoofd uit te kunnen rekenen, is het vooral 
belangrijk dat je getallen kunt splitsen in tientallen en eenheden. 

 
  36       =      30  +  6 

 376     =     300  + 70 + 6 
 1.453  =  1.000 + 400 + 50 + 3 

 

 

 

3.2 De basisvaardigheden: Getallen en Bewerkingen 

 
De basisvaardigheden bestaan uit het leren optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen. Aanpakken hierbij zijn hoofdrekenen, rekenen met 

papier en rekenen vanuit een context (verhaal). 

 

3.2.1 Optellen en aftrekken tot en met 20 

 

De begrippen erbij en eraf worden in groep 3 tegelijk geïntroduceerd aan de 

hand van de buscontext. Kinderen kunnen zich de context van bussen waarin 

mensen zowel instappen als uitstappen gemakkelijk voorstellen. Daarom is het 

logisch om beide zaken samen te introduceren. Het plusteken en minteken zijn 

meteen vanaf het begin opgenomen in het gebruikte haltebordje in de 

tekeningen. Dit geeft de mogelijkheid om het model dat in de tekeningen wordt 

gebruikt daarna steeds verder te verschralen. Deze buscontext wordt dus steeds 

kaler aangeboden en verdwijnt tenslotte helemaal. Er komt pijlentaal voor in de 

7 

1 6 

2 5 

3 4 



8 

 

plaats en deze pijlentaal wordt uiteindelijk vervangen door de kale somnotatie. 

 

 

 

 

Het splitsen van concrete hoeveelheden (later getallen) bereidt voor op het 

optellen en aftrekken. Hiermee oefenen de kinderen ook samen met de 

leerkracht tijdens het interactief oefenen. Er is dan onder andere aandacht voor 

de splitsingen met behulp van het splitblokje, de splitsingen van 10 met de 

verliefde harten, de splitsbloem en tenslotte de splitspaal. Wereld in Getallen 

werkt ook met dubbelen (tweelingen), bijna-dubbelen en met sprongen van 10 

en huppen van 1 op de getallenlijn. Ook worden oefeningen en spellen van de 

rekenaanpak ‘Met Sprongen Vooruit’ van het Menne-instituut gebruikt. 

 

Ook het rekenrek wordt gebruikt om de kinderen de splitsingen van 10 en de 

(bijna-) dubbelen aan te leren. Daarnaast wordt het ingezet binnen het domein 

Getallen en getalrelaties (flitsoefeningen).  

 
 

Omdat de kinderen al snel verder tellen dan 20 wordt in een vroeg stadium een 

kralenketting geïntroduceerd. De kralenketting helpt bij de ontwikkeling van 

het getalbegrip en bereidt voor op een verinnerlijkte getallenrij. De kralenketting 

is de concretisering van de mentale getallenrij die daarna volgt.  
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De (lege) getallenlijn speelt een belangrijke rol bij het leren rekenen. Kinderen 

raken vertrouwd met de getallenrij en er worden dan ook regelmatig op 

verschillende manieren teloefeningen mee gedaan. We gebruiken het vooruit 

springen bij plussommen en het terug springen bij minsommen op deze 

getallenlijnen om optellen en aftrekken inzichtelijk te maken. Dit doen we tot en 

met groep 8 indien nodig.  

 
          

0    50    100 
 

 

3.2.2 Optellen en aftrekken tot en met 100 

 

Splitsen gebruiken we in groep 4 voor het optellen en aftrekken. Wij nemen het 

eerste getal als werkgetal. 27 + 14 wordt dus uitgerekend door 27 als 
uitgangspunt te nemen houden, en dan 14 te ‘splitsen’. De splitsstrategie werkt 
dus als volgt: 27 + 14 = 27 + 10 + 4 of 27 + 10 + 3 + 1. Belangrijk is dat het 

eerste getal heel wordt gelaten. 
 

 
Splitsen bij aftreksommen: bijvoorbeeld 35-18 via een splitsstrategie aftrekken 

levert onder andere de tussenstap 5 – 8 op. Kinderen zien dit als ‘een som die 

niet kan’ en hebben dan de neiging om dan maar 8 – 5 uit te rekenen in plaats 

van een inwisseling toe te passen. De splitsstrategie werkt dus als volgt: 35 – 18 

= 35 – 10 – 5 – 3. Het eerste getal laten we ook hier weer altijd heel en we 

springen zoveel mogelijk naar de tientallen toe. Sterke rekenaars kunnen ook 

gebruik maken van andere strategieën. 
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Bij het optellen en aftrekken op de getallenlijn noteren we de sprongen altijd met 

een pijl naar rechts, boven de getallenlijn. Bij het aftrekken noteren we de 

sprongen met een pijl naar links, boven de getallenlijn. De kinderen mogen 

werken met tussenstappen en we stimuleren het werken met kladpapier.  

 

Het rekenen tot en met 20 en 100 krijgt aandacht via automatiserings- en 

memoriseringsoefeningen. De kinderen leren de bewerkingen geautomatiseerd, 

later gememoriseerd en flexibel toe te passen. 

 

 

3.2.3 Optellen en aftrekken tot en met 1000 

 

In groep 5 wordt gerekend tot 1000. Het rijgen bij het hoofdrekenen op de 

getallenlijn neemt nog steeds een belangrijke plaats in bij het optellen en 

aftrekken. De kinderen noteren de sprongen op de lege getallenlijn. Later in het 

jaar wordt de getallenlijn langzaam losgelaten en gaan de kinderen de 

tussenantwoorden onder elkaar opschrijven en uit het hoofd uitrekenen, we 

noemen dit kolomsgewijs rekenen. Eerst leren de kinderen de onverkorte versie 

en dan de verkorte versie. In 3.2.4 gaan we hier nader op in. 

 
Het is belangrijk dat de kinderen vooraf schatten wat het antwoord ongeveer 

gaat zijn zodat ze hier steun aan hebben bij het controleren van het antwoord. 
Het ‘ongeveer’ rekenen neemt een belangrijke plaats in binnen ons 

rekenonderwijs. Ook in de toetsen en Cito-toetsen zie je dat kinderen dit moeten 
kunnen. We oefenen dit door ze te leren hoe ze af moeten ronden naar 
tientallen, honderdtallen, duizendtallen enzovoorts. 
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3.2.4 Optellen en aftrekken tot en met 10.000 en 100.000 

 

Dit komt aan bod vanaf groep 6. De kinderen maken gebruik van de decimale 
splitsingen (getallen in duizendtallen/honderdtallen/tientallen en eenheden 
opsplitsen). Het rekenen onder elkaar gebeurt het eerste halfjaar nog 

kolomsgewijs (zie plaatje bij 3.2.3). Dat betekent dat er onder elkaar wordt 
uitgewerkt welke waarde de cijfers hebben. In bijvoorbeeld 543 + 387 wordt niet 

5 en 3 bij elkaar opgeteld maar 500 en 300. De kinderen werken van groot naar 
klein, dat wil zeggen van links naar rechts. De reden dat dit zo gedaan wordt, is 
om het getalinzicht te vergroten, kinderen zijn niet aan het ‘goochelen’ met 

cijfertjes maar weten wat ze doen. We leren deze sommen aan door de link met 
geld te leggen. Als je €50 moet betalen en er maar €30 in je portemonnee hebt, 

heb je immers ook €20 tekort. Ook ben je op deze manier eerder in de buurt van 
je vooraf geschatte antwoord waardoor je het beter kan controleren. Het te snel 
doorgaan met cijferen is funest, kinderen gebruiken dan trucjes en het nadeel 

van trucjes is het ontstaan van  gebrek aan inzicht, waardoor kinderen trucjes 
door elkaar gaan halen. Ze gaan dan bijvoorbeeld bij 256-173 => 7-5 doen, 

terwijl er in de cijfersom van boven naar beneden gelezen 5-7 staat en je dus 
moet lenen bij de buren. We leren dus eerst een solide basis aan door dit 
kolomsgewijs rekenen. 

 
Daarna leren de leerlingen uiteindelijk het cijferend optellen. Later in groep 6 

komt ook cijferend aftrekken aan de orde. Het kolomsgewijs rekenen wordt 
vanaf dat moment zoveel mogelijk verlaten bij de kinderen die het beheersen. 

Kinderen gaan nu dus cijferen (van rechts naar links, dus beginnend bij de 
eenheden) en werken met cijfers in plaats van met getallen tijdens het 
uitrekenen.  
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3.2.5 Optellen en aftrekken tot en met 1.000.000 

 

In groep 7 komt het optellen en aftrekken tot en met 1.000.000 en het cijferen 
tot en met 10.000 aan de orde. Gebruik van de structuur van het getal is 
belangrijk. Optellen en aftrekken met kommagetallen is een nieuw doel. 

 

 
 

3.2.6 Optellen en aftrekken over het miljoen 

 
In groep 8 komen getallen groter dan een miljoen en het begrip miljard aan de 

orde. Bij het afronden van grote getallen worden ook kommagetallen gebruikt 
(1,2 miljoen). De leerlingen werken aan het handig en schattend optellen en 

aftrekken tot en met 1.000.000, het cijferend optellen en aftrekken loopt tot 
100.000.  
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3.3 Cijferen 

 

Hoe leren de kinderen tegenwoordig cijferen? Veel ouders maken zich zorgen 
over het rekenen van hun eigen kind en willen helpen. Maar het leren cijferen 
gaat tegenwoordig anders dan vroeger! We willen dat de leerlingen rekenen met 

begrip zodat de kinderen zich realiseren wat ze doen. Kinderen rekenen daarom 
in groep 3 tot en met 5 met getallenlijnen. Halverwege groep 5 tot halverwege 

groep 6 schrijven ze hun berekeningen in het begin uitgebreid op door 
kolomsgewijs te rekenen (zie 3.2.4). Later in de tweede helft van groep 6, als ze 
goed begrijpen wat ze aan het doen zijn, gaan ze over op een kortere notatie bij 

plussommen en uiteindelijk de min-sommen. U ziet hieronder globaal hoe uw 
kind de cijferbewerkingen op school leert. Het cijferen met kommagetallen komt 

uiteindelijk ook aan bod, zie 3.8.4.  

 

 

 

3.4 Tafels van vermenigvuldiging 

 
Het begrip vermenigvuldigen wordt met contexten (verhaaltjes en plaatjes 
gebaseerd op de realiteit) geïntroduceerd. Op deze manier is er sprake van een 

brede begripsvorming. In groep 2 en 3 wordt er al voorbereidend aan gewerkt 
door de kinderen sprongen te laten maken van 2, 3, 4 enzovoorts. In groep 4 

vindt de introductie van het vermenigvuldigen plaats aan de hand van concrete 
contexten. De tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 worden ingeoefend. 
De kinderen oriënteren zich op de tafel van 2 vanuit het structurerend tellen met 

sprongen van 2. Vervolgens komen de tafels van 5 en 10 aan bod met aandacht 
voor het verband tussen deze twee tafels. Daarna wordt de tafel van 4 en 3 

behandeld. Hierbij is er veel aandacht voor strategieën zoals verdubbelen en 
halveren, ééntje meer en ééntje minder en verwisselen. 
 

In groep 5 komen de tafels van 6 en 9 en tenslotte 7 en 8 aan de orde. Kinderen 
oefenen alle tafels tot en met groep 8 voortdurend om de automatisering en 
memorisering te bevorderen. Ze oefenen de tafels door elkaar en dreunen ze niet 

achter elkaar op, omdat ze de tafels dan niet flexibel kunnen toepassen. Ze 
kennen ze dan alleen op volgorde, en als ze dan 6 × 7 tegenkomen moeten ze in 

hun hoofd bij 1 × 7 beginnen en dan ‘verder dreunen’ totdat ze bij 6 × 7 zijn. Er 
wordt veel aandacht besteed aan strategieën om tafelsommen die je niet kent af 
te leiden uit sommen die je wel kent. Het sec instampen van de tafels wordt door 

ons dus niet meer geadviseerd. Leer maar eens 100 sommen uit je hoofd… 
Binnen het huidige rekenonderwijs gaat men uit van de visie dat als er begrip is, 
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volgt handig rekenen, en dan komt het automatiseren en daarna memoriseren 

vanzelf. Kinderen bij wie dat begrip maar niet komt, kunnen we met behulp van 
een tafelkist die we ontworpen hebben, extra uitleg geven. Het kennen van de 

tafels op tempo is geen doel op zich, maar we stimuleren het wel omdat het 
ervoor zorgt dat het rekenwerk op tijd af komt.   

 

 
 

In het Rekenhandboek in de lerarenkamer kunt u hier meer informatie over 

vinden.  

Uiteindelijk hebben de kinderen de tafels gememoriseerd om vlot te kunnen 

vermenigvuldigen en delen bij het cijferen. 

 
Het vermenigvuldigen wordt in groep 5 uitgebreid met de tientaltafels. De 

kinderen leren vervolgens ook om dit toe te passen bij vermenigvuldigingen 

zoals 5 × 24. Zij leren om dit uit te rekenen met behulp van de verdeelregel: 5 × 

20 en 5 × 4. 

 

In groep 6 leren de leerlingen vermenigvuldigen met grotere getallen, 

samengestelde getallen en (afgeronde) kommagetallen. Daarnaast wordt het 

kolomsgewijs vermenigvuldigen geïntroduceerd. De tafels worden onderhouden. 

Vermenigvuldigen gebeurt in groep 6 nog kolomsgewijs, ook dit om inzicht en 
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begrip te krijgen waar bijvoorbeeld de nul in de tweede uitrekenregel vandaan 

komt.  

 

 
De rekenhandeling wordt in de groepen 7 en 8 steeds verder verkort totdat deze 

cijferend plaatsvindt met vaste procedures. Het cijferend vermenigvuldigen 

wordt in de hogere groepen systematisch geoefend, zodat kinderen routine 

opdoen. Daarnaast komt het vermenigvuldigen met kommagetallen erbij, wat 

wordt uitgelegd in 3.8.4.  

 
 

3.5 Delen 

 

Ook het begrip delen wordt in eerste instantie aangeboden vanuit contexten 

waarin gedeeld moet worden. Daarbij is er aandacht voor de relatie met het 

vermenigvuldigen en voor het delen met rest. Er wordt zowel aandacht besteed 

aan het verdelen (24 knikkers en 4 kinderen, hoeveel krijgt ieder kind?) als aan 

het opdelen (24 knikkers, elk kind krijgt er 4, voor hoeveel kinderen is dit 

genoeg?). Net als bij vermenigvuldigen rekenen de kinderen ook bij het delen 

met grote getallen eerst kolomsgewijs. Hierdoor maak je inzichtelijk wat je bij 

het delen aan het doen bent en waarom bepaalde cijfers al dan niet onder elkaar 

staan. 

  
In groep 6 sturen we aan op het nemen van de grootste hap. Bijvoorbeeld bij 
36:3 doe je eerst 30:3 en dan 6:3. De uitkomsten tel je bij elkaar op. Een 

manier om dat bij kinderen te stimuleren is door ze te laten ervaren dat het heel 
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onhandig is als je dat niet doet. Er zijn kinderen die kiezen voor de veilige weg: 

telkens kleine hapjes eraf of herhaald optellen. Dan krijg je een langere som (3-
6-9-12-...enz) en dus een grotere kans op rekenfouten. Door kinderen dit te 

laten ervaren en het met hen te bespreken, ontdekken ze dat het nemen van 
grote happen beter en sneller werkt. 
In groep 7 leren de leerlingen het delen met kommagetallen en het schattend 

delen. De staartsom (herhaald aftrekken) wordt in groep 7 geïntroduceerd. Er 
wordt in fases gedeeld, kinderen moeten beginnen met een groot groot 

mogelijke hap en eventueel als hulp een schaduwrijtje met keersommen ernaast 
schrijven. 
 

 
 

In groep 8 leren de leerlingen het schattend delen en het delen van 

kommagetallen. Het doordelen achter de komma wordt in groep 8 
geïntroduceerd. Ook de relatie tussen de deling, het kommagetal en de breuk 

komt aan bod. Zie hiervoor 3.8.4. 

 

 
 
 

 

3.6 Meten (Meten, Tijd en Geld) en meetkunde 

 

Bij meten hebben we het over allerlei zaken die te meten zijn zoals: lengte, 

oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur of tijd. Daarnaast leren de kinderen 
het aflezen en interpreteren van tabellen en staaf- en lijngrafieken.  

In groep 3 leren de leerlingen meetbegrippen als lengte, omtrek, oppervlakte, 
inhoud en gewicht. Het gaat hierbij zowel om het actief meten met natuurlijke 
maten als het gebruik van de juiste begrippen zoals groot/klein, voor/achter, 

hoog/laag. Over tijd leren de leerlingen de dagen van de week, het werken met 
de maandkalender en de tijdbalk. Daarnaast lezen de leerlingen de hele uren af 

op de analoge klok.  Bij het rekenen met geld leren de leerlingen een aantal 
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munten en biljetten kennen. Ze leggen bedragen neer (betalen gepast) en lezen 

geldbedragen af.  
 

In groep 4 leren de leerlingen werken met eenvoudige standaardmaten voor 
lengte (m en cm), gewicht (kg en g) en inhoud (l). Het begrip ‘oppervlakte’ 
wordt verkend. Kinderen leren de hele en halve uren af te lezen op de analoge 

en digitale klok en de kwartieren op de analoge klok. Daarnaast werken de 
leerlingen met de maand en jaarkalender. Ook leren de leerlingen alle munten en 

biljetten kennen. Ze betalen gepast en kunnen ook geld teruggeven. Daarnaast 
leren ze geldbedragen te vergelijken. 
 

In groep 5 worden de standaardmaten verder uitgebreid en er is weer aandacht 
voor oppervlakte en omtrek. Ook gebruiken de leerlingen kommagetallen bij het 

meten en het noteren van het meetresultaat. De temperatuur wordt 
geïntroduceerd en de leerlingen leren de tijd tot op de minuut af te lezen op de 
analoge en digitale klok. Nieuw in groep 5 is de seconde. Naast het aflezen leren 

de leerlingen ook de tijdsduur te berekenen. Ze leren te rekenen (betalen en 
teruggeven) met geldbedragen in verschillende toepassingssituaties. Er is 

expliciet aandacht voor de komma in de geldbedragen. 
In groep 6 herleiden de leerlingen een groot aantal standaardmaten, ze moeten 

dus bijvoorbeeld omrekenen van liters naar centiliters enzovoorts. Daarnaast 
leren de leerlingen te werken met schaal en leren ze een oppervlakte te 
berekenen met een formule. Bij rekenen met geld  leren de leerlingen het 

optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met geldbedragen (kommagetallen). 
Naast het betalen en teruggeven van geldbedragen leren de leerlingen ook 

schattend te rekenen. 
 

 
 
In groep 7 werken leerlingen met kommagetallen bij de herleidingen van de 

standaardmaten (van 1,5 meter naar 15 decimeter). Daarnaast leren leerlingen 
het berekenen van de oppervlakte, omtrek en inhoud met formules (bijvoorbeeld 
oppervlakte = lengte x breedte. Nieuw is temperatuur onder nul. Ook leren de 

kinderen de relatie tussen de grootheden tijd en afstand (snelheid, km/u). 
Daarnaast rekenen de leerlingen met verschillende tijdseenheden zoals de 

seconde, minuut, uur, dag en jaar. De leerlingen rekenen met geldbedragen 
(kommagetallen) in verschillende toepassingssituaties zoals Vermenigvuldigen 

van geldbedragen (4 × € 2,95; 200 × € 0,25; ... × € 3,50 = € 7,00 en ... × € 
5,50 = € 33,–). Ook het schattend rekenen en afronden van geldbedragen komt 
expliciet aan de orde.  
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In groep 8 leren de leerlingen de herleidingen te berekenen met kommagetallen 

en breuken. 
 

  
 
De afstand berekenen bij kaart op schaal is een nieuw doel. Er wordt een groot 
aantal vaardigheden onderhouden, zoals het rekenen met verschillende 

tijdseenheden (ook met etmaal en eeuw), reistijden, tijdsduur en snelheid. Ook 
het gebruik van de kalender wordt onderhouden. 

Nieuw in groep 8 zijn de bewerkingen met samengestelde grootheden zoals €/kg. 
 
 

 

  

3.7 Meetkunde/ruimtelijke oriëntatie 

 

 

 
Meetkunde vraagt om ruimtelijk inzicht. Je moet op een kaart een plaats 
aanwijzen of het spiegelbeeld ergens van begrijpen. Aan de hand van 

verschillende foto’s moet je kunnen bepalen waar de fotograaf heeft gestaan of 
uitzoeken welke foto dichtbij is gemaakt en welke juist veraf. Je moet je dus 

vanaf een foto kunnen voorstellen hoe iets er in het echt uitziet. Ook moet je je 
een voorstelling kunnen maken van een voorwerp. Hoe ziet het er aan de achter- 
of de bovenkant uit? Ook moet je aan de hand van schaduwen uitspraken 

kunnen doen. Welke kant gaat de schaduw op en welke vorm heeft hij en hoe 
lang is de schaduw van een figuur? Je moet op plattegronden routes kunnen 

lezen en aanwijzen.  
 

 dag 

Kilo    =  1000   deci  =  één tiende         (0,1) 
Hecto =  100          centi  = één honderdste (0,01) 

deca   =  10    milli  =  één duizendste (0,001) 
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Kinderen moeten blokkenbouwsels maken, plattegronden tekenen, spiegelen, ze 

leren de windrichtingen, perspectief zien en coördinaten gebruiken. 
 

 
 

3.8 Verhoudingen/procenten/breuken/kommagetallen 

 
Verhoudingen/procenten/breuken is een lastig gebied omdat het voor veel 
kinderen abstract is; wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met 35% en met ¾ 

deel? De leerlingen moeten leren structuur en samenhang van aantallen, gehele 
getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te 

doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. Deze onderdelen zijn 
familie van elkaar en deze samenhang / relatie moeten de kinderen gaan inzien. 
Immers: één-vierde deel = 25% = 0,25 = 1 op de 4. 

 

3.8.1 Verhoudingen 

In de onderbouw wordt gestart met een brede verkenning van verhoudingen. Dit 

komt vooral terug bij het onderdeel meten en meetkunde. In de bovenbouw 
wordt hier op verschillende manieren op voortgebouwd, zoals: 

verhoudingstabel; de verhoudingstabel wordt geïntroduceerd en kinderen leren 
situaties herkennen waar de verhoudingstabel van nut kan zijn. De 
verhoudingstabel wordt ook gebruikt bij het rekenen met procenten en 

kommagetallen. 
verhoudingsgewijs vergelijken; kinderen leren bijvoorbeeld prijs-gewicht 

verhouding te vergelijken (Welke jam is het goedkoopst?) en leren rekenen met 
gemiddelde.  
Deze verhoudingen en verhoudingstabellen vormen de aftrap voor het latere 

rekenen met breuken, procenten en kommagetallen. 
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3.8.2 Procenten 

 
Procenten worden in groep 7 geïntroduceerd als een handige manier om deel-
geheel-relaties en verhoudingen snel te kunnen vergelijken. Ze leren de kinderen 

dat ‘procent’ betekent: ‘per honderd’. Dus als ze de som in een verhoudingstabel 
zetten, moet er uiteindelijk honderd komen te staan onderaan. Bij breuken 

noemen we dit ‘de noemer’ die op 100 moet komen. Net als bij de breuken en 
kommagetallen wordt gebruik gemaakt van een strook.  

 
 
Als de kinderen eenmaal percentages gaan uitrekenen wordt gebruik gemaakt 
van de volgende strategieën: 

 De 1-% regel (eerst 1% uitrekenen dus delen door 100) 
 Rekenen met de verhoudingstabel (naar de 100 rekenen aan de 

onderkant) 
 Rekenen met ‘handige’ procenten (bijvoorbeeld bij 30% eerst 10% 

uitrekenen) 
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3.8.3 Breuken 

 

Wanneer leerlingen in groep 6 komen kennen ze al breuken als een half en een 
kwart, maar de breuken zijn nog niet diepgravend aan de orde geweest. Eerst 

maken de kinderen kennis met situaties waar breuken uit voortkomen. Door 
middel van (het liefst een echte!) taart maken de kinderen kennis hiermee. 

 

Een belangrijke stap in het ontwikkelen van de breukentaal is van ‘het 

zoveelste deel’ naar een maat (één vierde deel van de banketstaaf en 

later ¼  banketstaaf). Daarna leren kinderen breuken zien als een deel-

geheelrelatie, waarbij 2/5 verwijst naar de verhouding ‘2 van de 5’. Ze 

leren ook breuken te vergelijken. Ze leren dat breuken voortvloeien uit de 

verhoudingstabel en lid zijn van dezelfde familie als de procenten en 

kommagetallen.  

Door de breukstreep heen schrijven we ter verduidelijking wel eens ‘van de’  
    2 

vande 
    3 
Ook de begrippen teller (boven de breukstreep) en noemer (onder de 

breukstreep) worden aangeleerd.  
In groep 6 wordt er onder andere met een breukenstrook gewerkt. Het voordeel 

hiervan boven het werken met een breukencirkel (bijvoorbeeld een taart) is dat 
een strook makkelijker te verdelen is. Qua begrip is de strook gemakkelijk te 
koppelen aan bijvoorbeeld een worst die verdeeld wordt. 
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Uiteindelijk moeten de kinderen in groep 8 alle bewerkingen met breuken 

kunnen, dus optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
 

 
 

 
 

3.8.4 Kommagetallen 

 
Kommagetallen komen al vroeg aan bod bij het rekenen met geld. Daarna volgen 
de meters en zo wordt rekenen hiermee steeds verder uitgebreid.  
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Het begrip van wat het cijfer achter de komma betekent, is belangrijk. We 
spreken bijvoorbeeld 1,4 uit als ‘één en vier tiende’.  0,42 wordt ‘nul en 

tweeënveertig honderdste’. Op de plek van de komma wordt dus het woordje ‘en’ 
gezegd.  
Bij meters wordt 1,4m  uitgesproken als één meter veertig. Bij geld is €1,40 

natuurlijk ‘één euro veertig’. Achter de komma staan dan respectievelijk de 
centimeters en de centen. Door bij kommagetallen steeds deze link te leggen, 

begrijpen kinderen beter wat het kommagetal betekent. Dit is ook van belang bij 
het op volgorde kunnen zetten van de ‘kale kommagetallen’ en het vergelijken 
van deze getallen. 

 

  
 
De link met procenten en breuken wordt ook weer gelegd, zodat de kinderen de 
samenhang hierin ontdekken.  

Ook afronden is bij rekenen met kommagetallen belangrijk. 
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4. Sommen met ‘een verhaal’ 
 

In de rekenvisie die u kunt vinden in ons Rekenhandboek, leest u dat wij met 
onze rekenlessen  de ‘gecijferdheid’ van de leerlingen nastreven. Dit houdt in dat 
het team de leerlingen wil voorbereiden op het omgaan met de getallen in de 

wereld om hen heen. Dit is ook de reden waarom sommen vaak in een 
verhaal/context worden aangeboden, om het realistisch, herkenbaar en 

makkelijker toepasbaar te maken. 
Kinderen vinden het soms lastig om een som uit een verhaal te halen. Door het 
onderstaande stappenplan te gebruiken leren kinderen die hier moeite mee 

hebben, de informatie uit het verhaal te ordenen. 
 

Stap 1: 

 
Twee keer lezen 

 

 

Stap 2: 
 

Wat is de vraag? 
 

 

Stap 3: 

 
Wat weet je? 

 

 

Stap 4: 

 
De som is: 

 

 

Stap 6: 
 

Zo pak ik het aan: 

 

 

Stap 5: 
 

Antwoord: 
 

 

Stap 6: 

 
Klopt het? 
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5. Rekenen: wat kunnen ouders doen? 
 

Wat kunnen ouders doen om het rekenen van hun kinderen te bevorderen?  

Hier volgt een aantal mogelijkheden: 
 Als u met het kind gaat oefenen werkt dat vaak het beste op een vast 

moment (bijvoorbeeld altijd na het eten). Drie keer 10 minuten is vaak 
effectiever dan één keer een half uur. Een rekenspelletje is een goede 
manier om de motivatie voor het extra oefenen hoog te houden en 

spanningen te voorkomen.  
 Speciale aandacht verdienen de tafels van vermenigvuldiging. Een kind 

moet vanaf groep 6 de tafels uit het hoofd kennen, omdat die tafels de 
basis vormen voor het vermenigvuldigen en delen. Zie verdere uitleg 
‘tafels’ in dit boekje 

 Werk thuis en bij eventuele externe begeleiding door een RT’er met de 
strategieën die op school gehanteerd worden. Deze kunt u terugvinden in 

dit boekje en navragen bij de leerkracht van uw kind.  
 Ouders leren hun kinderen soms de traditionele, altijd werkende recepten 

voor het rekenen met pen en papier: optellen en aftrekken onder elkaar 

(van rechts naar links), vermenigvuldigen onder elkaar, staartdelen. Het 
accent ligt echter bij ons op school niet op het ‘kunnen’ maar op het 

‘begrijpen’. Het aanleren van deze strategieën kan voor een kind 
verwarrend en frustrerend zijn. 

 Vraag de leerkracht om suggesties voor het oefenen van lastige 

onderwerpen waar het kind moeite mee heeft. Ook op internet zijn tal van 
websites te vinden die geschikt zijn om te oefenen. U kunt hierbij denken 

aan de thuisinlog-gegevens die uw kind heeft van www.mijnklas.nu 
(waaronder de software Ambrasoft, of www.rekenweb.nl . 

  

http://www.mijnklas.nu/
http://www.rekenweb.nl/
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6.Bronnen 
 

De volgende bronnen zijn gebruikt bij het samenstellen van dit boekje: 
 

 Rekenmethode Wereld in Getallen Pluspunt van Malmberg (versie 4) 

 Informatiefolder Wereld in Getallen van Malmberg. 
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-

in-getallen/Brochure.htm 
 Rekenmethode Kleuterplein van Malmberg 
 Rekenhandboek KBS Helder Camara 
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